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تاريخ دريافت  - 48/ 6/11 :تاريخ پذيرش 48/4/ 22:
خالص ه
مقدمه  :سرطان اوليه ريه شايع ترين سرطان منجر به مرگ در هر دو جنس زن و مرد است .متاسفانه ،عالئم و
نشانه هاي سرطان ريه غير اختصاصي است .شايعترين عالئم باليني شامل سرفه ،هموپتيزي ،تنگي نفس،
درد قفسه صدري ،كاهش وزن ،خشونت صدا است %28 .بيماران سرطان اوليه ريه بدون عال مت بوده و اولين بار
فقط با راديوگرافي قفسه سينه به طور اتفاقي كشف مي شود  .اين مطالعه با هدف بررسی يافته راديوگرافی
بيماران مبتال به سرطان اوليه ر يه انجام شده است .
روش كار  :اين مطالعه توصيفی در سال  1242در بيماران مبتال به سرطان ريه بستری در بخش داخلی
بيمارس تان امام رضا (ع) مشهد انجام شده است 111 .بيمار که تشخيص سرطان ريه اوليه تاييد شده بود مورد
مطالعه قرار گرفتند .از کليه بيماران قبل از ورود به مطالعه آزمايشات الزم ،راديوگرافی قفسه سينه،
برونکوسکوپی و کشت ترشحات انجام شد .مشخصات فردی و نتايج آزمايشگاهی و راديوگرافی در پرسشنامه
ثبت گرديد  .اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش شد .
نتايج  :ميانگين سني  62سال مي باشد .بيشترين بروز بيماري در دهه ششم عمر و در مردان بيش از زنان
است %11 .بيماران سابقه تدخين به سيگار داشته اند .شايعترين ياف ته غير طبيعي در راديوگرافي قفسه سينه
( روبرو و نيمرخ) به شكل ضايعه انسدادي برونش (كالپس ،آتلكتازي ،پنوموني انسدادي) است .
نتيجه گيري  :با توجه به مهلك بودن سرطان ريه تشخ يص زودهنگام آن در سير بيماري و نتايج درمان تاثير فراواني
دارد .راديوگرافي قفسه س ينه روشي ارزان ،آسان و در دس ترس است كه در بيماران در معرض خطر ،قويا
پيشنهاد مي گردد .
کلمات كليدي  :سرطان ريه ،راديوگرافي قفسه سينه ،كالپس ،پنوموني انسدادي
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